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  .) 00:01:03(  ؟.وماهي حدود االختالط بالمحارم  ؟.من هو الحمو  - 1
ائل: ال  الس ول ق اء« :يق ى النس دخول عل اكم وال ال » إي ا رسول هللا، واق : ي

زوج ضمن  -السؤال: ؛» الحمو الموتَ « قال: ؟.أرأيت الحمو و ال دخل أب هل ي
  ؟.هذا الحديث 

  ال يدخل. الشيخ: 
  ؟.بعضاً  مع ما حدود خلوة المحارم بعضهمو السائل:
ارب  الشيخ:  ا أق الحمو هن ال تدخل المحارم في هذا الحديث، وإنما المقصود ب

ه  ام الشرعية واضحة بأن الزوج الذين ليسوا محرماً للمرأة، أما المحارم فاألحك
ي،  ام األجنب ام المحرم بصورة ال يجوز أن تظهر أم يجوز للمرأة أن تظهر أم

ة : كما في ة المعروف اِء  ﴿ اآلي ائِِهنَّ أَْو آَبَ ولَتِِهنَّ أَْو آَبَ تَُهنَّ إِالَّ ِلبُعُ ِديَن ِزينَ َوَال يُْب
ا 31 :[النساء ﴾بُعُولَتِِهنَّ .... دة شواذ، ألنن ] إلخ، هذه هي القاعدة ولكن لكل قاع

ذا، لكن إذا  دة هك ين، فالقاع ا الجب دى له ي حوادث ين ان يعن ذا الزم نسمع في ه
رف عن أحِد المحارم إنحراف في الخلق، حينئٍذ تؤخذ الحيطة وال يُعامل على عُ 

ا  دة، فإّم ب القاع ثالً -حس واه وصالُحه  -م روف تق ر مع َرم آخ ر َمْح أن يحُض
ذه صورة  بحضور هذا المحرم، وإّما أن يحال بينه وبين إختالءه مع المحَرم، ه

  طبعاً نادرة ولكن لها قيمتها، نعم.
  ). 00:02:40(  ؟.نة المرأة المسموح بها للزوجما هي زي - 2

ائل: ول: الس ؤال يق ذلك  -س د ب ي تري ت، وه ي البي ا ف ل لزوجه رأة تتجم الم
  .إرضاء زوجها والظهور أمامه بمظهر جيّد

  !!. ما شاء هللا الشيخ: 
ا  ؟.ما هو المانع من ذلك السائل: ترك فيه ذه يُش ل ه وع التجمي م أن ن ، مع الِعل

يما أن طالء الوجه المسلمات والك افرة، وال س ة بالك افرات، فهي ليست خاّص
ن  ين وجهه ّن يطل ّن ك نهم، وأنه ِد الصحابة رضي هللا ع ي عه اً ف ان معروف ك

  نرجو التفصيل في الرد. ؟.بالورد 
يخ:  ة  الش ذه الزين ي ه ة ف ا ال مخالف ا بم زين لزوجه رأة أن تت أس للم ال ب

وارد لشريعتها، أما إذا تزينت بما فيه مخالف ذا ال ي ه ا، والطل ذا ال يجوز له ة فه
ي المعروف  ول بجوازه، لكن الطل اً ال نستطيع إال أن نق و طبع في الحديث فه

وه  اليوم فهو أمر أجنبي، وليس من اإلسالم لموَن تلق ا المس ن عفي شيء، وإنم
ارهم من  وا آث ا خرجوا ، خرجوا وترك الكفّار حينما استعمروا من قبلهم، ثم لّم

ُث بعدهم، ف ار من حي ذه اآلث نحن الذين نزعم أننا نريد أن نحاربهم نؤيدهم في ه



ار أو  ادة الكفّ ر من ع ة غي ين زين ق ب ذلك فينبغي التفري ال ندري وال نشعُر، ول
َك  ائزة، وتل ذه ج الكافرات وبين زينة أقل ما يُقال إنها عادة خاّصة بالمسلمين فه

  .ال تجوز، نعم
اً هل هو   اإلسبال الذي أمر به النبي - 3 ا ذراع أم سلمة في إرخاء ثوبه

  .) 00:04:24(  ؟.من الكعب أو من نصف الساق 
ول النبي  -سؤال آخر يقول: السائل: لمة: في حديث في اإلسبال ق « ألم س

  ؟.الساق نصف هل من الكعبين أم من » زدن ذراعا
يخ:  ورة الش تر الع بر لس برين، الش وع ش ذراع المجم د ،ال اني ل بر الث فع والش

  .المحظور الذي قد ينتج بسبب ريح
  ؟.من نصف الساق  السائل:
  ؟.نعم  الشيخ: 
  ؟.من نصف الساق  السائل:
  ؟.نعم..كيف قلت  الشيخ: 
  .من نصف الساق السائل:
  ؟.إيش هو من نصف الساق  الشيخ: 
  ؟.الذراع  السائل:
  الذراع ، نعم. الشيخ: 

وغرافي وا - 4 وير الفوت ين التص رق ب و الف ا ه وني م وير التلفزي ( ؟.لتص
00:05:02 (.  

ائل: وير  الس وغرافي وتص وير الفوت ين التص رق ب ا الف ول: م ر يق أل آخ يس
  ؟.التلفاز 

  الظاهريين ، نعم. أذنابال فرق، إال عند  الشيخ: 
  ). 00:05:19(  ؟.وما حكمه  ؟.هل يمكن حصول زواج رجل بجنية  - 5

ذا ممكن هل زواج المسلم الصحيح العقيدة بأ السائل: حدى فتيات الُجّن، هل ه
  ؟.وإن كان يمكن يحدث فهل هذا حالل أم حرام أم مكروه  ؟.يحدث 

ت   ال: من  ؟.الشيخ : رحم هللا البخاري لما سئل عن الخضر أحٌي هو أم ميّ ق
نأحالك على غائب فما أنصفك، وإيش يدريني الجن وما الجن ورجل   يتزوج م

ى] شو بيكون حال مثل اإلنس والجن وال إذا امرأة جنية [يضحك رحمه هللا تعال
  غلبوا ما هو هذا.

زان  اب المي رة، في كت ام هذا بيذكرنا بترجمة محي الدين ابن عربي النك لإلم
ان لالذهبي، بعد ما بيترجمه  ول: ك ه من اإلنحراف في تصوفه بيق ان علي ا ك م



د َعَص اً وق رؤي يوم ال ف ه يقول بعدم إمكانية تزاوج اإلنس مع الجن، ق َب جبينَ
لما سئل عن ذلك قال: اختلفت أنا وزوجتي الجنيّة فضربتني بالقبقاب في رأسي 
ن  ام اب ك اإلم اعتبر ذل ة ضربته، ف ففجتني، فهذه العصابة هو ألنه زوجته الجنيّ
ق من  ذا ال يمكن ، ُخل ه ه ام] أن ول األي ذهبي غمزاً في صدقه، ما [بتشوف بتق

ك اآلن  ا بال ار، فم ن ن ق م ين، وُخل ربتك ط ة ض ك الجنيّ ه زوجت ول أن بتق
  هههه ؟.بالقبقاب

  ؟.[هل تثبت هذه القصة] السائل:
  هللاُ أعلم هذه القصة حقيقية. الشيخ: 
  أحد التابعين كان يدعو هللا أن يرزقه بزوجة صالحة من الجن. السائل:
  ؟.كيف  الشيخ: 
  ؟.ورد من أحد التابعين كان يدعو هللا على المنبر  السائل:
  [وهللاِ] ما أدري ال على المنبر وال على األرض. الشيخ: 

  ). 00:07:33(  ؟.ما صحة حديث ( إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة ) - 6
  شرح الحديث الذي عن الماء. السائل:
  ؟.كيف  الشيخ: 
  ؟. » إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة«  السائل:
  آه الشيخ: 
  ؟.ارك هللا فيك تابع الحديث ، فما صحة [الحديث] ب السائل:
  الحديث كلّه صحيح ، إيه نعم. الشيخ: 
  بس لو سمحت ممكن تقول الحديث. السائل:
اك  الشيخ:  الحديث طويل الحقيقة أنا ما أستحضره اآلن، لكن في ذهني أنه هن

ذا أإيه نعم  » إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة« حديثين، فيه  ُس في ه ذكر والعك
  لألنثى.

  ه.سمعُت أن السائل:
  إسمع شويه، في حديث ثاني إذا .. يعني قلنا الحديث األول في .. نعم الشيخ: 

  ؟.أحد الحضور: الحديث الثاني إذا عال 
ى الالشيخ : اآلن؛ أنا ما أذكر بالتفصيل، إن   ذكركان أحد يمكن يساعدنا عل  ت
  .بهاف

  أحد الحضور: حديث عبد هللا بن سالم لما جاء
  ؟.ة وال قضية األسبقية وال الغلب يهنعم بس إيش إلي ف الشيخ: 

  أحد الحضور: إذا غلب ، إذا عال



  »إذا سبق ماء المرأة الرجل جاء أنثى، وإذا سبق ماء الذكر..« السائل:
  ؟.ما هي الكلمة الـ ..  الشيخ: 
  إذا عال السائل:
  آه هيه الشيخ: 
ه[ السائل: د أخوال اء الرجل أشبه الول ا ،إذا عال ماؤها م ء الرجل وإذا عال م

  ( نقلته من صحيح مسلم إلزالة اإلبهام). ماءها أشبه أعمامه]
  الشيخ :  إيه نعم ، هذا الذي أذكره من الحديثين. غيره. 
وه )  - 7 ه فزوج ه وخلق ن ترضون دين اءكم م ديث ( إذا ج ى ح ا معن (  ؟.م

00:09:02 (.  
ه وخلقه إذا أتاكم من ترضون دين «السائل :ما معنى الحديث النبوي الشريف: 

  .» إال تفعلوا تكن فتنة في األرض وفساد كبير ،فزوجوه
رأة:  ل الحديث اآلخر بالنسبة للم رأة  «الشيخ : نعم هذا الحديث يقاب نكح الم ت

داك دين تربت ي ذات ال ا؛ فعليك ب بها ودينه ذا » ألربع لمالها وجمالها وحس ، فه
دين، ح زوج ذات ال أن يت أمر الرجل ب ذي ي ديث المسؤول الحديث في الوقت ال

ار  عنه يأمر ولي البنت بأنه إن جاء خاطب البنته أو لمن هو وليّها فعليه أن يخت
ق، ن الُخل ديّن الحس ل ال ه«  بالرج ه وخلق ن ترضون دين اكم م اً  ،» إذا أت غالب

ب الراغب وإال  تجاوب معالتزوج من ما عندك من النساء فعليك أن ت هذا الطاِل
، وهذا واضح جداً لّما الناس بيزوجوا بناتهم ال فامتناعك يكون سبب لوقوع فتنة

اً أو منصباً  االً أو جاه ك م يراعون في ذلك ديناً وال ُخلقاً، وإنما يراعون في ذل
ا  داً كلم ي أتعجب ج ع أنن أو أو شهرة أو إلى غير ذلك... من أمور الدنيا، والواق

ألوا عن شي ء يمكن سمعت بخطوبة وإذا ليَس هناك من يسأل عن الدين، إن س
ي حدود مع ق فف ألوا عن الخل ق، وإن س ألوا عن الخل ا بيشرب بيس ط، م ة فق ين

داً من خمر، ما بيزني ، هذا هو الُخلق كلّه ، سبحان هللا، يعني فيه غفلة شديدة ج
دين،  وا ألمر ال ا بيهتم أول شيء م زواج ف ى ال آباء البنات اللي هّن مشرفين عل

ا بيصلي بيصوم، بيروح على السينما ما بي ا له ا م ينما، هذي كله ى الس روح عل
  عالقة ال بالدين وال بالخلق عندهم.

ألوا  ا-وإن س ا ذكرن ى  -كم ذا معن داً، وه داً ج ي حدود ضيّقة ج ق فف عن الخل
وه، ال  يكم أن تزوج ه" فواجب عل ه و خلق ن ترضون دين اكم م ديث "إذا أت الح

إال تفعلوا تكن فتنة تنظروا للمظاهر الدنيوية التي سبقت اإلشارة إليها "فزوجوه 
  في األرض وفساد عريض"، نعم.

ره  - 8 ى مذهب أهل السنة في آخر عم ي إل د الغزال و حام (  ؟.هل رجع أب



00:12:06 .(  
ى  -يقول: السائل: ي إل د الغزال ا حام ي ، هل رجع أب هل رجع أبا حامد الغزال

  ؟.وما مدى صحة هذا  ؟.منهج السلف 
طوات بطيئة جداً وقليلة نحو ذلك، وعسى ال مع األسف، لكنه خطأ خ الشيخ: 

  أن يكون تاب عنه وعن أمثاِله من أهِل العلم، نعم -عّز وجلّ -هللاُ 
  ). 00:12:32(  ؟.هل يجوز التيمم بالصخر - 9

  ؟.هل يجوز التيمم بالصخر  السائل:
  ولو نزل عليه المطر ، نعم. الشيخ: 

  ). 00:12:45 ( ؟.ما حكم لبس أسفل الكعبين بالنسبة للرجل - 10
  ؟.حكم اللباس أسفل الكعبين بالنسبة للرجل السائل:
  ؟.كيف  الشيخ: 
  .حكم اللباس أسفل الكعبين بالنسبة للرجل السائل:
  في النار، في النار. الشيخ: 

  أحد الحضور: بقول تعقيب على التيمم.
  تفضل قول ما شئت. الشيخ: 

اً اإلنسان ب ثال في سجن ،  يجوز أحد الحضور: بالنسبة للتيمم، أحيان يكون م
  ؟.التيمم على الجدار

يخ:  ول  الش ه بتق ي مخبي ؤال الل و الس ذا ه يمم] ، ه ول ت اً، [ والرس طبع
  .[ويضحك الشيخ ويضحكون حوله]

  ). 00:13:37(  ؟.ُشبَهٌ حول نقل االعضاء  - 11
  أنه آدم عليه السالم [قاسم] عمره النبي داود عليه السالم أربعين عام. السائل:

ثالً شبه ي هل يصلح م ه شبه بالموضوع األول، يعن ذا موضوع  ةقال في وك
  [التبرعات] بالكلية والعين ، ألنه أعطاه من عمره أربعين سنة.

  إيه نعم. الشيخ: 
  أوالً: هذه قضية بين أنبياء، هذا أوالً ، فال يقاس الناس على األنبياء.

ِده بشيء ألن ه ؟.ثانياً: ليس له عالقة في ذلك أبداً، ليش  و يُحسن إليه، إلى ول
  ليس فيه ضرر بالنسبة لنفسه ، نعم.

رأة أيضاً أن  أمر الرسول  - 12 ى الم دين فهل يجب عل ذات ال الزواج ب ب
  ). 00:14:27( ؟.تختار ذا دين 

ائل: ى  الس ذلك يجب عل دين ك زوج ذات ال ى الرجل أن يت ذا يجب عل ى ه عل
  ؟.المرأة أن تتزوج ذا الدين 



  بعاً ، النساء شقائق الرجال.الشيخ : ط 
  ؟.أحد الحضور: على الوجوب 

  ؟.الشيخ :  وأنت في شك من ذلك  
ول المصطفى  م يق د الحضور: طيب ِل بها« : أح ا وحس رأة لماله نكح الم  ت

  .؟...»
ول ، ال مش  اهذ الشيخ:  ول فيق الواقع فيق الم ب يتحدث عن الواقع، قلنا وهو ع
ى أحد الحضور] ،  لألفضل أتي [رد عل اي دين تربت « ألمر ،ب ذات ال ك ب فعلي

م يعالجه بإصدار  ، هو يعالج الواقع يبين » يداك ع السيء ث ذي ال الواق ره ال أم
داك«  يجوُز لنا أن نخالف إلى غيره، دين تربت ي ذات ال ي أنت» فعليك ب  ، يعن

  ؟.هذا األمر للوجوب  أن في شك من
  أحد الحضور: ال

  الشيخ : الحمدُ هلل. 
  ؟.إيش عندك  انت  الشيخ : 

أنه هناك ليس في ذلك ضرر على آدم عليه السالم بإعطاءه من عمره  السائل:
  لداود أربعين عاماً.

  الشيخ :  إيه نعم 
ل في موته. السائل:   قد تُعّجِ
  ؟.تُعّجل في موته  الشيخ: 
  في موت آدم. السائل:
ٌ  الشيخ:  ا دام أ انع، م ه م ا في انع، م ه م ا في ذلك،طيب م ه ب انع  ذن ل  ؟.شو الم

الجواب األول،  وا ب شوف لما نقول أوالً ثانياً نعرف طبيعة الناس ، الناس بيقتنع
الجواب األول  وا ب ا بيقتعن العكس م اس ب الجواب الثاني ما بيقتنعوا فيه، بالش ن
ان  ذلك ال يحسن بالسائل إذا ك ذا، ول ي وهك ى األوالن يقتنعوا بالجواب الثاني بل

د بيتركه للجواب رقم اثنين ، اتركه وامسك الجواب رقم اقتنع بالجواب رقم واح
  واحد، هذا اللي يريحك ، نعم

اكم إال هللا " فهل  - 13 اكم هو هللا وال ح بهم " الح يطلق األصوليون في كت
  ). 00:16:35(  ؟.يصح هذا اإلطالق 

ائل: ل  الس ره، فه اكم غي اكم وال ح و الح ي ُكتب األصول أن هللا ه ذكرون ف ي
ا يصح إطال ار كقولن اب اإلخب ق هذا اللفظ على هللا سبحانه وتعالى، أم أنه من ب

  ؟. ..هللا موجود وهللا كذا
  هو كذلك ، من باب اإلخبار ، نعم. الشيخ: 



  ؟.أحد الحضور: ما هو الضابط في باب اإلخبار 
ذا  الشيخ:  ذا، لكن ه ذا اإلسم وك اكم)، تسميه به ول: (هللا ح أن ال تلتزم أن تق
] أو نحو ذلك، هذا هو 109 :[هود ﴾َوُهَو َخْيُر اْلَحاِكِميَن  ﴿ :ه من آيةمعنى تأخذ

  الضابط.
  .) 00:17:13(  ؟.كيف يصوم السائق والفّران  - 14

ا في  السائل: ه كلّه اذا يفعل وحيات م أم م رجل يعمل فّران أو سائق، فهل يُطِع
  ؟.الخبز والنار، أم في السيّارة في السفر 

  ؟. كلها إيش الشيخ: 
  يعني يقول رجل يعمل فّران أو سائق. السائل:
  .إيه نعم الشيخ: 
  ؟.فطار في رمضانفهل يُطعم يعني في اإل السائل:
تمكن  الشيخ:  بالنسبة للسائق ما فيه إشكال، السائق مهما كان البد أن له أياماً ي

ادي، ال أستطيع أتصور ول في اعتق ا أق ّران فأن  فيها من قضاء، أما بالنسبة للف
اسفّراناً إذا أوالً ترك العمل في كل شه ه سيضطر أن يسأل الن ، ر رمضان أن

يشحت يعني، ال أتصور إنسان هكذا ألنه يعمل طول السنة كل يوم بيومه هاللي 
[مثاله] أجر مثالً إن كان أجيراً بيروح وثاني يوم ما عنده وال فلس إنما يحصله 

  ن، لكل الجواب.في آخر النهار، ما أستطيع أقول إن هذا إنسا
  طيب الناس.. السائل:
ي  الشيخ:  ين الل طّول بالك ، طّول بالك ، هاه هاي مشكلة، هذا ممكن بيقول م

ذا  ف، ه يم المختل ذا التعل ا الطب في ه ا بناتن ا علمن بده يعالج إنسانه، إذا نحن م
ذا الواجب، وال  وم به ي بيق اجر هو الل يُقال أيضاَ ، جواب هذا وذاك الفاسق الف

ام هم وا باألحك ي بيلتزم ر من الصالحين الل اق أكث ا في األمر، ألنهم بيأتونا فّس
  .الشرعيّة

دنيا، يعني يعني كل مشكلة لها عال اجها في هذه الحياة ال ار اآلن شو الي ه كفّ
يّارعم بنصنع نحن المسلمين من أسلحة ال شيء را، الس ا من ب ات ، كلها بتجيبه

ة كو ة واإلعان ة والزين ائل الراح ا ال وس ّران أن بة للف اهد بالنس را، الش ن ب ا م له
أتصور أنه تحيط بالفّران ضرورة تبيح له أن يعمل فّراناً في النهار يضطر من 

اعأجل هذا العمل أن يُفطر في رمضان، ال أتص د ور هذا أبداً إال رجل طّم  بيري
ذا الشيء  يوفر المال حتى في شهر رمضان، والمثال ألخونا هنا أنه إن وجد ه

ه ب ى كل حال نشوف ل قول الخطوة التالية ، وسيقال أيضاً إن تمام لم يوجد فعل
ال  ة، يُق ي النهاي ز الل ار بيخب ي النه ز ف ا يخب دل م ي أن ب ه ف ة أن ل، خاص اللي



اس مفروض يكون في إيش  ار ألن الن ز في النه  ؟.رمضان الناس ما بدها خب
ز م حاجة للخب ا له اس م ا دام الن إذاً م ا  مفروض في صيام، ف و م ار فه في النه

ان حيطة  ه كم اج في ل بيحت يخبز في النهار يخبز في الليل، واللي خبزوا في اللي
د ، إن إن يمكن  ؟.حاجة يطلع كأنه إيش  عندهثانية بحيث إذا قدموا  طازج جدي

ه  يكم، ألن ده يشحت يشحت وال يفطر والسالُم عل ي ب ول يعن آه ، إن إن بق ... ب
ن يس ة لم ت محرم حاتة ليس ه الش وز ل ن ال يج ّرم لم ار مح ن اإلفط تحقها، لك

  .اإلفطار
  [وجرى حوار اختلطت فيه األصوات] السائل:

 »ال طاعة لمخلوق في معصية هللا  :«ما الجواب على من تأول حديث  - 15
ر  بأن المراد : ال طاعة له إذا كان المطاع يعتقد أن ما أمر به معصية . مع ذك

حد أعضاء حزب التحرير في سجن سوريا . الشيخ للنقاش الذي جرى له مع أ
 )00:22:07 .(  

داً في معصيِة هللاِ  الشيخ:  َع أح ّز وجلّ -ال يجوز ألحد أن يطي ان  -ع سواًء ك
رة وأميراً حاكماً أو كان عالماً أو كا ه إْم اً أو أي شخص آخر ل ى ن أب ة عل والي

ذا  ّل ، ه ّز وج ذي المسلم، فال يجوُز له إطاعته في معصيِة هللاِ ع ى ال هو المعن
ذا، ومن شؤم  يفهمه كلُّ عربّي وعليه جرى علماء المسلمين قاطبة إلى يومنا ه
زان  ى أو مع مي ا عل اب والسنة؛ وإنم ِر الكت التحزب والتكتل الجماعي على غي
ع خاص،  ى تجم لمون أو بعضهم عل ل المس ن المصلحة أن يتكت ه م بعض أن ال

ا ى الكت د عل نّة، وي بيوضع له منهج ونظام غير معتم ار كون منو الس ذاك  آث
النظام أنه إن ُصدم ببعض النصوِص الشرعيّة تكلّف تأولها وتفسيرها تفسيراً ال 

  يتعارض مع نظامه.
ال،  ل الخوض في توضيح مث من األمثلة على ذلك هذا الحديث الصحيح وقب

ي  ك أن النب ديث، ذل روز الح بب ب ذّكر بس لم-ن ه وس ى آل ه وعل  -صلى هللا علي
ريّة وأّمر عليهم أميراً فبدا لهذا األمير أن يجّرب أصحابه في طاعتهم أرسل س

ف؛  ذ شايف كي اع والتنفي إياه فأمرهم أن يجمعوا له حطباً، هذا أمر واجب اإلتب
م  ال له م ق وا ث رع، فجمع ة الش رهم بمخالف ا أم ادي فم ر ع ـْم الحطب أم ه ل ألن

  أوقدوا النار في هذا الحطب ففعلوا.
الوا: وهللاِ التفوا حوله ففع بعض ق لوا، ألقوا أنفسكم فيها، وقفوا ونظر بعضهم ل

 إال فراراً من النار، وهللاِ ال نفعل حتى نسأل رسوَل هللاِ  ما آمنا برسول هللا 
ي  ى النب وم  فأرسلوا رسوالً إل ى أن تق ا إل ا خرجوا منه ا م و دخلوه ال: "ل فق

اس من ، مع ذلال طاعة لمخلوق في معصية الخالق"الساعة،  ك ُوجد بعض الن



وق في  الوا: ال طاعة لمخل ه الصحيح المعروف فق تأول الحديث بخالف تأويل
ر  ان األمي معصية الخالق إذا كان الُمطاع يعتقد بأن ما أمر به معصية، أما إذا ك
ه  ه معصية فيجوز ل د أن أمور يعتق اآلمر ال يعتقد أن ما أمر به معصية لكن الم

  طاعة األمير والحالة هذه.
ان   ر ك ن حزب التحري ة م ين جماع ي وب ة جرت بين داً مناقش ر جي ا أذك وأن

جمعني معهم السجن في الحسكة عندنا في شمال شرق سوريا، وهذا السجن من 
د الناصر،  اه هنففضائل عب ذي بن و ال داً و ه اً ج ان سجنا عالي  األضويةاك وك

ا ين ى م ال حت ألناهم عن السر، ق ا س ا معلقة بالسقف من فوق وكل م تحروا، م
يستعملوا زجاجة لإلنتحار، وسبحان هللا الشيء بالشيء يُذكر ، كان هناك سؤال 

د أخذوني  ي آخر لحظة وق ا عرفت ف ا حينم ع أن ذه تب ر ه د روف يارة الن ي س ف
ي  أنفى إلى سجنس نيأن شالجي ى أحد أوالدي يجيبل الحسكة أرسلت بسرعة إل

ه، الشاهد صحيح مسلم وشنطة وبراية وقلم رصاص إلخ مشان أ اك في شتغل هن
ة  ن خمس ر م ر أكث ن حزب التحري ة م اك جماع دنا هن ا وصلنا للسجن وج فلم
اهد،  ا الش ألة وهن ذه المس وا ه ار، بيجيب ل نه عشر شخص، فكنا نتناقش معهم لي
و ال  ر إذا أمر بالشيء وه ا ذكر صراحة أن األمي ي لم ثال اآلت م م فضربت له

ه حراميعتقد أن هذا األمر حرام فعلى المأمور ، ين طاعته ولو كانوا يعتقدون أن
ه السالم: ضربت لهم المثل اآلتي، قلت أنت ا أسكر «  ماذا ترى في قوله علي م

ذا وال أنت » كثيره فقليله حرام د ه ه  هل تعتق وا أن ي بيقول ة الل مع رأي الحنفي
كر  ا المس ط أم ب فق ر العن و خم رم ه ل المح و القلي ر ه ب فكثي ر العن ر خم غي

ه السالم:القالمحرم و ه علي رى قول ا أسكر « ليل جائز، أترى هذا الرأي َوالَّ ت م
ا أرى  ؟.» حرام كل مسكر خمر وكل خمر « ؛» كثيره فقليله حرام ال: ال أن ق

ش  ذهب وم ي الم ان حنف رك ك ب أن أمي ه: ه ت ل ديث ، قل ي الح اء ف ا ج كم
ائل ، ه في كلضروري يكون حنفي المذهب  ك، المس رى ذل ط هو ي ألة فق المس

ا ف ه أم د عن ين بع أباح الخمر كله ما عدا خمر العنب ، القمح و [...] إلخ بس الت
ه  ين نفسك أن تطيع م ،  ؟.أقل من الكثير ال تشرب، اشرب منه، ته ه نع ال: إي ق

ان ال  ذا إذا ك الق" ... ه ي معصية الخ وق ف ة لمخل ديث: "ال طاع ه: الح ت ل قل
د ذا القي ذلك ه اهد ، ول ذا الش رام، ه ذا ح رى أن ه ذا  ي ا ه عناه هن ذي وض ال

ا أدري داً، وم داً، ضروري ج زال في ضروري ج ي ال ي ان صاحبنا يعن  إذا ك
ة ن بقي ذا ال م نةه ين س ذ ثالث ه من ا عرفت ه أن جد ال ،رأي ألن ي المس ه ف ت في تقي

  تبنى المذهب السلفي من هناك هوالحرام و
  في .. لتقى بكا السائل:



التأنه األصل اإلنعم التقى معي كثيراً لكن بقول  الشيخ:  األول وهو سلفي  ءق
ل لكن لما التقيت به كان حزبياً،  ي كتكت ه تحزب يعن نظموأول يوم ما في لكن  م

  يخشى أن يكون فيه بقايا.
  [وجرى حوار بسيط ما استطعت ضبطه] 

  ). 00:31:31(  ؟.ما حكم إدخال التلفزيون إلى البيت - 16
ا شيخ ، واح السائل: ون حرام ، حكم إدخال التلفزيون ي ذا التلفزي ه ه ال أن د ق

ت  الل إذا كان ون ح االت : يك رام إال بح ون ح ه التلفزي ذا الشخص بأن اب ه ج
اء ان غن ه: طيب  هناك ندوة دينية سماع ، قالوا حرام إذا ك وموسيقى ، فقلت ل

ال  ؟.بتخرج من البيت وبتيجي ألوالدك  لما انت ذا ثابت في سؤال ق ه ه قلت ل
كانوا على الموسيقى وعلى األفالم كانوا في معصية وال  نعم ، قلت له طيب لما

ا قلت  ر م في طاعة، قال ال في معصية، قلت له فهذا حرام ، فهذا جزاك هللا خي
  له.

يخ:  ي  الش ون ف ال التلفزي م إدخ ا حك واب م ؤال والج أصبت ، وصواب الس
  ؟.الدار 

، هاه ، لكن  ؛ ألنه يستعمل في ما ذكرت أنت ؟.فهيك الجواب ال يجوز، لماذا 
تعمله  ا بيس لو صورنا صورة خيالية اآلن أنه واحد بيجيب تلفزيون في البيت م
ة، ممكن أن  دوات ديني ي في جلسات أو ن ك صاحبك، يعن ال ل ا ق إال في مثل م
رة،  ة كثي اهج تلفزيوني ة من ا العربي ان في بالدن و ك يقال هذا، لكن في اعتقادي ل

د التجار ممكن أن يتصل بمراكز من حيث أنه التلفزيون األردني الموج ود عن
افع  ي الشيء الن الراديو ف غله ك ا وبتش روح عليه ا، فبت ة كله ات العالمي التلفزيون
اط  لم يحت ذلك المس ا اآلن ل الجواز. أم ول ب غير الضار، في هذه الحالة يمكن الق

  لنفسه وأهله وأوالده وما بيدخل التلفزيون في بيته.
  ، طيب من ناحية الصور هل يكون. أحد الحضور: من ناحية إسالمية

ي يجوز أن تستعملها يجوز أن تصورها وإال وقعت في  الشيخ:  الصور الت
ا  ي م ورة الت ورها والص ك تص وز أن تعملها بيج ي تس ور الت اقض، الص التن

  بتستعملها ما بيجوز تصورها.
  ؟.أحد الحضور: شو التفصيل في هذا الكالم 

  .[وجرى حوار اختلطت فيه األصوات] ال سؤالك وال باوج أخذت  الشيخ: 
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**************** 
ت ؟. (  - 1 ى البي ون إل ال التلفزي م إدخ ول حك ابق ح ريط الس ة الش تتم

00:00:01 .(  
ي صورة ، طيب ، يجوز أن ...........  الشيخ:  وا من رة وطلب ى العم سافر إل

  أتصور عند المصور وال ال؟.
  نعم. السائل:
ا ط الشيخ:  يب ، أنا عندي آلة تصوير فبدل ما اروح للمصور بصور حالي أن

  بيجوز وال ال ؟.
  نعم السائل:
  أنا ابسألك اآلن. الشيخ: 
  يعني إذا كان تعدي اإلسم يعني ممكن أن [....] السائل:
هللا يهديك ، ال تنقض ما بنيته ، أنا بدي أصور لحالي مشان أعتمر أو  الشيخ: 

  ا لنفسي أنا جائز وال حرام ؟.مشان أحج ، تصويري هذ
  ). 00:06:29(  ؟.هل يجوز أن يحكم على الناس بالفسق - 2

  [في هذا ينظر] في هذا فاسق [...]  السائل:
  إيش فاسق وال ؟. الشيخ: 
  على العموم.واحد فاسق بيصور  السائل:
يخ:  ت هللا  الش ج لبي ان أح الي مش ر ح ّوِ دي ص ا ب ا،  أن ا أن ي أن ا احك ا عم أن

  ام.الحر
  أنا اتصور [ ألني] مضطر. السائل:
دي  أنا بحكي عني ، عني مش عنك أنت الشيخ:  ا ب ا، أن ، بحكي عن نفسي أن



  أحج لبيت هللا الحرام ، بيجوز أصور حالي أنا وال ؟.
  نعم السائل:
  سق اآلن بالموضوع ألي بتحشره أنتكويس ، شو عالقة الفا الشيخ: 
  [.....]ال، بيكون أنا أصور نفسي  السائل:
يخ:  د  الش ا أروح هال لح دل م اً ب ت آنف الي قل ا بصور ح از أن دي جه ا عن أن

  تعبيرك لعند الفاسق ما بروح لعنده في البيت أنا بصور حالي بيجوز ؟.
فيه داعي أنه أروح في ما  ، في واحد فاسق بيقوم بالعمل كالمك وهللا السائل:

  نفسيب، يعني أن بعمل الحاجة 
يخ:  ر الش ي ت ا أخ اميرة ، ي دي ك ا اآلن عن ق، أن ع الفاس ا م اك خلصت حالن

ه إال  ا بيجوز الطريق ه م كويس، بدي أصور حالي ألروح لبيت هللا الحرام ألن
  هكذا ، بيجوز وال ما بيجوز ؟.

  أحد الحضور: يجوز لإلضطرار
  إذا كان هاي مش مقتنع فيها بآه مشكلة [واختلطت األصوات] الشيخ: 
  يعني ... لو أنا في الطب السائل:
تيالشيخ:  اس ، ان يس ا أخي اترك حالك من القي و كل واحد شاطر في  تق م

دي  بتقيس ادرس المسألة السهلة، قبل ما القياس، أنت ا ب أنا بقول عن نفسي ، أن
ي أن أحج لبيت هللا  أصور حالي مشان أقدم هذه الصورة للجوازات بيسمحوا ل

  الحرام يجوز هذا وال ال ؟.
  ز ألنك مضطر في ذلك.آآه يجو السائل:
طيب ، إذا وقفت أنت منه ، شو عالقة هذا الموضوع بقضية التشريح  الشيخ: 

  و الطب و و إلخ
  [ اختلطت األصوات]

أنا قلت أنه يجوز أن أصور نفسي مشان الحج إلى بيت هللا الحرام أو  الشيخ: 
لها : العمرة أو حتى سفر غير واجب علي إنما هو مباح ، شوف  األنواع هذه ك

ي أن أصور نفسي  ول يجوز ل سفر مباح ، عمرة مستحبة ، حج واجب ، أنا بق
  بهذا الكالم ؟. بهذه األنواع الثالثة، مقتنع أنتبيدي حتى أحظى بالتمتع 

  اقتنعت بهذا السائل:
والقياس وما قياس  كويس ، ليش بتشرد عني وبتقول الطب وما الطب الشيخ: 

  ردت أنا أن أقول.صح ؟ هذا الذي أ مش وارد بالنص
تمن قبل شو كنت أبا أقول ، بقول  د المصور وبتصور ان روح لعن ا ب ذا  أن ه

أشكل عليك فيما بدا لنا منك آنفاً ، أن هذا فاسق فاجر كذا كذا إلى آخره ، طيب 



ا أ ا م تأنا بروح عنده ألنه ما فيه مصور أن اآلن ان  ستطيع أن أصّور نفسي، ف
دمتلك  ي ق ورة ال ك أن الص ح ل ا وض ي إياه ي بنفس ور نفس دي أص ا ب ه أن إن

ي أنتألمور الثالثة قلت هذا األمر جائز ، اآلله د المصور ال دي أروح لعن  ن ب
أ  ذا خط أقف نقطة: حكمك ه ا ال أستعجل ف ه أن ى أن بتحكم عليه بأنه فاسق، عل
ه  د يصلي ألن د يصوم ق لم ق ك اتفسق رجل مس ا بيجوز ل ه م ه ؟ ألن اً ، لي فقهي

ادك ب محّرم في مرتك ت، وهو يمكن آخذ ااعتق ةن وى خاصة في آخر  مائ فت
  الزمان بأن هذا التصوير أنه جائز و حالل ، شلون بتقول عنه أنه فاسق ؟.

  ال مش بس التصوير، يعني في أمور ثانية عدم الصالة .... السائل:
  الحضور:طيب خلينا نفصل هذا.

يخ:  م الش اص] بالمصورين كله دك [الخ ين عن بحان هللا ، م ؟ [ويضحك  س
ى  يس شعبان عل ا بيجوز تق اس م ذا القي الشيخ رحمه هللا] ما بيجوز يا حبيبي ه

ترمضان، كل واحد له  ه تكشف  حكمه له وضعه، المهم نحن هال أن ف أن مكلّ
وع  قه ؟ شو ن ذا المصور فاسق شو وزن فس ه ه اس وتعرف أن وب الن عن قل

يكذب في الكالم ،  مرتبته ؟ فاسق من حيث يكذب في المواعيد، فاسق من حيث
  إيه إيه شو كلفك في هالقضية ؟.

م صورة  إنت  اآلن بدك إتحج إلى بيت هللاِ الحرام وال يسمح لك إال أن تقدم له
ه  ا في ا : ُهن ول أن أو صورتين بتروح تصور حالك عند هذا المصور وال ال ؟ أق

اً  أ-ضرورة أجيزت أوالً و ثاني ذه المس دي بالنسبة له م عن ذا هو األه أن  -لةوه
ائل، يعني  اب تحريم الوس ة وإال من ب تحريم الصور ليس من باب تحريم للغاي
ادة  ق بعب ا يتعل دة، خاصة م خشية أن تنقلب هذه الصور يوماً ما أداة إفساد للعقي
يس  ائل ول ريم الوس ة تح ي هي محرم ذه اللِّ تحالل الصور ه ده، فإس هللا وتوحي

  -م بشرطين اثنين :تحريم الغايات هذه ممكن أن يواقعها المسل
  أن يكون في ذلك فائدة له. -1
  أن ال يكون فيه ضرر يمسه. -2

  واضح هذا الكالم ؟
  مش واضح أوي يعني السائل:
  ليش مش واضح أوي ؟ أنا بقول... الشيخ: 
  ضرر هذه. السائل:
  هاه. الشيخ: 
  تترتب على السفر ... الليهذه  الفائدة رامقد السائل:
يخ:  ذي مش قض الش تية ال ه ن ان الم واضح لك د  مش واضح ! ، الك بتري



ي  ه ف انع أن تسأل ، لكن ألن ه م ا في تسأل سؤال على ضوء الكالم الواضح، م
بالك سؤال، وما طرحته، وبالتالي نأخذ جوابه وبالتالي تقول الكالم مش واضح 
ة حرام وال  ه أكل الميت ؟! ال الكالم السابق واضح مثاله: لو واحد سأل سؤال أن

ذا حرال ؟ م ، أخي ه ْيُكُم ا. كان الجواب نع ْت َعلَ َم ريم ( ُحّرِ رآن الك دليل الق م ب
 ؟ ال مش واضح ، ليش ؟ ألنه انت ] ، طيب واضح الجواب3 :اْلَمْيتَةُ ) [المائدة

ة الجراد  ثالً -في نفسك سؤال عن ميت ول الجواب مش  -م ا بيصير تق ه م ، إي
ل سؤال ومش  نك أنتار أواضح ! الجواب واضح لكن مش واضح باعتب متخي

ذا السؤال  عارف شو جواب هذا السؤال، إيه [هات] السؤال وبيصير جواب ه
  المضمور واضحا أيضاً ، أنا بقول واضح الكالم السابق وال مش واضح ؟.

  واضح اآلن السائل:
  [يضحك الشيخ رحمه هللا والحضور] الشيخ: 
ا عندك م واضح مشالسؤال مفهوم من نفس الجواب ، بس  الشيخ:  عذور ، أن

آه محل لك ، فرض و مستحب ومباح ، قلت ثالثة أمثلة جبت  تذكر هذا ؟ شو ب
اح هللا ، سؤالك إنت ا أب ع بم شايف ، ال  : شو مقدار الفائدة ؟ ، مقدار الفائدة تمت

و  رة وه ج وعم ه ح ا فوق تحب ، وم و المس رة وه ه عم ا فوق ّرم هللا ، فم ا ح بم
ذي ال محل من اإلعراب،  بدلبدك أنت تسأل  يلال الواجب ، سؤالك السابق ال

ه  دليل إن يّم ، ال ذا السؤال المحرج الق ذا الكالم ؟ ه ى ه لما تسألك شو الدليل عل
ا، تعرف  ع بلعبه يدة عائشة أن تتمت اح للس نحنا نرى أن الرسول عليه السالم أب
هذا البد ، طيب ، تعرف لي هذي ، طيب ، مستحب ؟ ال ما بقلك مش مستحب 

كن يكون مستحب ، مباح؟ مباح حتماً، لكن مستحب أعلى درجة، فلما رأينا ، يم
ّوذ  الرسول عليه السالم أباح لها اللعب من جهة، ورأينا في حديث ربيّع بنت مع
انوا  انوا يصومون صبيانهم في صوم عاشوراء ، وك م ك لم أنه في صحيح مس

ى  راب حت ام والش ن الطع ن، ع ن والقط ن العه ب م ونهم باللع ت يله أتي وق ي
دة  ذه الفائ و ه اإلفطار ، إذا يجوز تعاطي مثل هذي الصور ما دام فيها فائدة، ول
ه  ول أن ا بق ذا أن ايف ؟ ، له ي، ش ة يعن ون واجب ي مش ضروري تك دة يعن زهي
و  يجوز إستعمال التلفزيون حينما ال يكون في إستعماله إرتكاب محرمات ، ول

ناس قد أباحها الشارع الحكيم ، بهذا أن فيه صور ألنه الصور التي فيها منفعة لل
  ينتهي جوابي عن السؤال.

  هن يصلواللي بداطيب ما جات جماعة 
ة أو شيء عن  السائل: ي في المحاضرات الديني دعو الصور الت اآلن يعني ن

  الطبيعة عن الحيوانات كل جايز أشوفها ، جايز أصورها ؟.



  تحصل إال بها.ال ال ، ألنه يجب أن يكون فيها فائدة ال  الشيخ: 
  إيه السائل:
  إال بالصور ، إيه نعم الشيخ: 

  [وجرى حوار بسيط]
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ة ، هل  السائل: القضية المقترنة بالسؤال عن التلفزيون والصور الفوتوغرافي
اح يلة إيض ا وس ات أو يصورها ليجعله م صوراً لحيوان م أن يرس وز للمعل  يج

  ؟. ليعلمه ويفهمهللطالب 
ده يصورها  الشيخ:  ي ب أقول يجوز وال يجوز ، البيان ، إن كانت الصورة ال

ر  ة الحمي -ال يمكن أنه يفهمها الصبي فيجوز ، مثالً صبيانا هونا شبعانين برؤي
ثالً  غير  -م ل الص غير ، الطف ل الص م الطف ده يفه ال ب ار ، ق ور حم يش يص فل

دون تصوير حيتربى وينشأ إذا كان ما ش ه ب اف الحمار راح يشوفه وراح يتعلم
ا  ل م بالد الجم ي بعض ال ن ف واز التصوير، لك ا أرى ج ة م ذه الحال ي ه ، وف
نقض  ه ي ه لحم وا أن ا بيعرف رام ، وم الل وال ح ه ح وا لحم ا بيعرف وه وم بيعرف
م الجمل من أجل  ر بيصور له م الشرعي األخي الوضوء، فمشان تفهيمهم الحك

ى  إيش الوصول للهدف ة عل ة األوروبي ى الطريق ك عل ا هي اه ، أم الشرعي، ه
لعلم وبس ، هذا ما بيجوز في اإلسالم خاصة في قضية حساسة مثل هذي اعلم ب

  األصل فيها التحريم.
  واضح الجواب ؟

  واضح الجواب. السائل:
لكن مش واضح الجواب [يضحك الشيخ ممازحاً الحضور عما حدث  الشيخ: 

  يد]سابقاً] شايف جوابك [بع
  في النفس حاجة. السائل:
  في النفس حاجات هللا عز وجّل يوضحها. الشيخ: 
  ينطبق عليه وصف األعضاء الداخلية في القلب أو ..... ؟ السائل:
ه  الشيخ:  ه روح في ذي في ما فيه مانع للتصوير ، هو الممنوع في التصوير ال

علم ، يمكن الصخر حياة، والحياة التي تعيش بالروح، وال الشجر فيه حياة كما ن
  فيه حياة لكن حياة تتناسب مع صخريته وهكذا.

  في التلفزيون تمنع دخول المالئكة ؟. صورال السائل:
والنمسألة في الإذا كانت مباحة  الشيخ:  ول تمنق نهم من يق نهم من ع، م ، وم

اح، ذهب المحظور  ا دام الشارع أب يقول ال ، وأنا مع الذين يقولون ال ، ألنه م



  دخول المالئكة. من عدم
ة  ل من الدقيق [وسأل أحد اإلخوة سؤال لكن ما تمكنت من ضبطه في حدود أق

[  
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  -------------------الخطبةُ األولى  -------------------
نا و من اهلل من شروِر أنفس  إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ ب
ه ، وأشهدُ  ادي ل سيئات أعمالنا ، من يهده هللا فال مضل له ، ومن يضلل فال ه

  أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له ، وأشهدُ أن محمداً عبده ورسوله.
ِلُموَن ﴾ [ ْس تُم مُّ : 102﴿ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ اتَّقُواْ اہلّلَ َحقَّ تُقَاتِِه َوالَ تَُموتُنَّ إِالَّ َوأَن

ا  َق ِمْنَه دَةٍ َوَخلَ ٍس َواِح ن نَّْف آل عمران] ﴿  يَا أَيَُّها النَّاُس اتَّقُواْ َربَُّكُم الَِّذي َخلَقَُكم ّمِ
َزْوَجَها َوبَثَّ ِمْنُهَما ِرَجاالً َكثِيًرا َونَِساء َواتَّقُواْ اہلّلَ الَِّذي تََساءلُوَن بِِه َواألَْرَحاَم إِنَّ 

  : النساء] .1ُكْم َرقِيبًا ﴾ [اہلّلَ َكاَن َعلَيْ 
ْر  الَُكْم َويَْغِف ْم أَْعَم ِلْح لَُك ِديدًا * يُْص َ َوقُولُوا قَْوًال َس ﴿ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَّقُوا اہللَّ

َ َوَرُسولَهُ فَقَْد فَاَز فَْوًزا َعِظيًما ﴾ [   :األحزاب].71-70لَُكْم ذُنُوبَُكْم َوَمن يُِطْع اہللَّ
، وشر  عد: فإن أحسن الكالم كالُم هللاِ تعالى، وخيَر الهدي هدُي محمٍد أما ب

ي  ة بدعة ، وكل بدعة ضاللة ، وكل ضاللة ف دثاتُها ، وكل محدث ور مح األم
  النار.

َوى َوَال  ّرِ َوالتَّْق ى اْلبِ اَونُوا َعلَ ل ﴿ َوتَعَ ِم التنزي ي ُمحك ه ف ل جالل ول هللاُ ج يق
ثْ دةتَعَاَونُوا َعلَى اْإلِ ْدَواِن ﴾ [المائ ول 2 :ِم َواْلعُ ِه الصالةُ والسالم-] ويق :«  -علي

اً  ه بعض دُّ بعض ان المرصوص يش ؤمن كالبني ؤمن للم ر هللا » الم بحانه -أم س
ى طاعة هللا ورضوانه  -وتعالى اً عل ون جميع اون المؤمن أن يتع ة ب في هذه اآلي

اد  -جّل جالله-وحذرهم  ي من أن يتعاونوا على الفتنة والفس ذلك النب والشر، وك
  ، اٍت شبّه أمة اإلسالم بالبنيان المرصوص الذي يتكون في مجموعه من لبن

اً ، يكون  اُن مرصوصاً قوي وُن البني ا يك ى األخرى، فباجتماعه كل لبنة تضم إل
ا  البنيان قوياً عاتياً، وهكذا يشبه النبي  ة اإلسالم إذا م ذلك، فأم أّمة اإلسالِم ب

بع كل واحد منها رأسه ، واتبع منهاجاً بما تهوى األنفس، وبما تفككت وإذا ما ات
تشتهي فإنهم يكونون مثالهم كمثال الغنم التي ال راعي لها ، مثالهم مثاُل األغنام 
اة اإلسالم  وُم دع ا، والي المشتتة التي ينفردُ بها الذئُب واحدة واحدة فيقضي عليه

بالتعاون على  -سبحانه وتعالى-ِر هللا اليوم مدعوون لتطبيق أمر هللاِ وإلمتثاِل أم



ِر هللا  اع أوام اس باتب ى الن م أول الى-البر والتقوى ، فه ى  -سبحانه وتع م أول وه
  .الناس باتباع هدي النبي 

اطلهم  ى ب وا عل ان ، اجتمع ّلِ مك ِل في ك اة الباط ولألسف الشديد أننا نرى دع
، ولكن ولألسِف الشديد أن على حرِب اإلسالِم والمسلمين اوألفوا بينهم واجتمعو

الى: بحانه وتع ر هللاُ س ا أخب ُل كم وم ك الِم الي اة اإلس دَْيِهْم  دع ا لَ ْزٍب بَِم لُّ ِح ﴿ ُك
ون وَن ﴾ [المؤمن راق واإلختالف 53 :فَِرُح الى اإلفت بحانه وتع د ذّم هللا س ] ، وق

ال  ه ، فق ه-وعاب ّل جالل نَ «  :-ج ِرِكيَن * ِم َن اْلُمْش وا ِم وا  َوَال تَُكونُ قُ ِذيَن فَرَّ الَّ
وَن ﴾ [ دَْيِهْم فَِرُح راءة 32-31ِدينَُهْم َوَكانُوا ِشيَعًا ُكلُّ ِحْزٍب بَِما لَ روم] وفي ق : ال

زةَ والكسائي: اَرقوا  اإلمامين ، حم ِذيَن فَ َن الَّ ِرِكيَن * ِم َن اْلُمْش وا ِم ﴿  َوَال تَُكونُ
دّ 32-31ِدينَُهْم َوَكانُوا ِشيَعًا﴾ [ ه-هللاُ  : الروم] فع ّل جالل دين  -ج ي ال اإلختالف ف

ر  اب ومعش ر األحب أنتم معش اهلل، ف اذ ب دين والعي ة ال ن مفارق ة ، م ن المفارق م
ة  ى كلم وا عل ى أن تجتمع اإلخوة ، مدعوون اليوم إلى أن ترصوا صفوفكم وإل
اً  الِم دين اً وباإلس اهللِ رب تم ب م آمن نهج الحق ، وألنك اة م م دع نكم ، ألنك واء بي س

تم  ٍد وبمحم تم-نبياً ورسوالً ، فإذا كن دنون  -أن ا تدن نهج الحق كم أصحاب الم
واه ، وأن ال  ا ه دٌ منّ ع أح اركم أن ال يتب يكن دث عاركم ول يكن ش ك فل ول ذل ح

دة رحميغضَب لنفِسه ، وأن يؤثر الوح راق؛ ألن الوح ى اإلفت ة  ةدة عل ، والفرق
الفُرقِة كثيراً، وعدوها لها  عذاب ، الفرقة عذاب ، لقد عانت األمة اإلسالمية من

ته،  بالمرصاد، يخطط لها صباح مساء، ينقضَّ عليها إنقضاض الفهد على فريس
ة اإلسالمية  ه في جسد األم -ولكن هيهات هيهات فإن التخدير قد سرى مفعول

م  -ولألسف الشديد ا ه ف، ه فإن أعداء اإلسالِم اليوم يعلمون من أين تؤكل الكت
ة اإلسالم ى يخدرون األم وا إل اد ، إذا أدخل ة والفس ا الفتن ى بيوته دخلون إل ية، ي

ك من أجل القضاِء  بيوتها التلفاز وخلطوا الرجال بالنساء وفعلوا وفعلوا كل ذل
ة اإلسالمية فهل  على اإلحساس وعلى الشعوِر اإلسالمّي في روح وجسد األم

وا ل جانب ؟ هل يفيق ن ك م م وم الخطر المحدق به اة اإلسالم الي ن يعي دع  م
ات  وُل الخالف غفلتهم ؟ وهل يفيقوا من سباتهم فيتناسوا الخالفات التي بينهم ؟ أق
ذي يقصَم  الخالفات التي قامت على الهوى وعلى حّبِ الرفعة وحّبِ الظهور ال

ذين  ا ال نهجِ الحق الظهور، ولألسِف الشديد أن ما نرى كثيراً من إخوانن ى م عل
راهم يغضبون  رون ويصألن بب يزمج ه س اه تف دهم أخ ر أح ا هج يحون وربم

ذعن  ه أن ي ا أراد من ه لغضب نفسي ولشهوة في نفسه وألنه لم يذعن له بم في ل
المناقشة العلميّة ، إذا لم تطعه في رأيه وفي وجهِة نظره قاطعك واتخذك عدواً 

ال: لدوداً ، إّن رجالً حاله هذا ال يكون من الذين عناهم النبي  ق «  حين ق أوث



بغُض في هللاِ عرى اإليمان  ى » الحبُّ في هللا وال ا اإلخوة إل دعوون أيه أنتم م ف
اعِد  ن س مروا ع ى أن تش ات وإل دوا الطاق ى أن تجن وا الصفوف و إل أن ترص
لمين  روا المس يكم وتب اء إل ن أس ى م نوا إل م وتحس ن قطعك لوا م د، فتص الج

ي  التي هي أحسن للت م ب نهم و تنصحوا له داً م هي وتكرمونهم وال تحتقروا أح
بّه أو شتمه فليصبر  نكم أو س ٍد م ى أح دى عل لمين اعت إن أحد من المس أقوم، ف

ا  فإن النبي  على ذلك أسوةً بالنبي  ه لّم وا ولكن قد فعل به المشركون ما فعل
ريم  الوا: أٌخ ك م ؟ ق ٌل بك دخل مكةَ فاتحاً ، قال: يا أهل مكة ، ما تظنون أني فاع

ي وابُن أخٍ كريم ، قال: اذهبوا فأنت ان النب إذا ك ة  م الطلقاء ، ف ا عن قتل د عف ق
عمه وقتلة أهل بيته وعن قتلة المؤمنين فما بالنا أيها اإلخوة ال نعفو عن إخواننا 

  وال نرحم عليهم وال نودهم وال نصلهم ونوصيهم بالبر والتقوى ؟.
  أقوُل قولي هذا وأستغفُر هللاَ لي ولكم.

  -------------------- الخطبةُ الثانية -------------------
ةً  وِث رحم ى المبع ليم عل ُم التس المين ، وأفضل الصالةِ وأت دُ هللِ رب الع الحم

وا للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ، أيها اإلخوة المؤمنون ،  اعلم
ه في دعوتكم ،  -سبحانه وتعالى-أن هللا  م من د لك قد أمركم بأمٍر عظيم، أمٍر الب

ال  ُث ق لّ -حي ه ج نَِة  -جالل ِة اْلَحَس ِة َواْلَمْوِعَظ َك بِاْلِحْكَم بِيِل َربِّ ى َس :﴿ اْدُع إِلَ
ُن ﴾ [النحل َي أَْحَس ٌر من هللاِ 125 :َوَجاِدْلُهْم بِالَّتِي ِه ذا أم الى-] ه  -سبحانه وتع

ألن به إستقامة الدعوة اإلسالمية ، وألن به إستمرارية الدعوة اإلسالمية، وألن 
ِر به يكون الود  ُر لغي ا الهج ر هللا، وأم ا الغضب لغي لمين، أم ين المس واإلخاء ب

ُي  ذي مدحه هللا، فذلك ليس في اإلسالِم من شيء ، النب ق ال اِس الخل ُم الن  معلّ
علّمنا  ] فكما أن النبي 4::﴿ َوإِنََّك لَعَلى ُخلٍُق َعِظيٍم ﴾ [القلم -سبحانه بقوله- هللا

رضي هللاُ -خالق الحسنة ، قالت السيدةُ عائشةَ علمنا األ المنهج الحق ، كذلك 
ي  -عنها ي " قالت: تنعت صفة أخالِق النب ان النب رآن" ك ه الق ان خلق ال  ك

وِب  يقول قوالً إال التزمه في سلوكه وفي حياته، لذلك كانت دعوته مؤثرة في قل
ه  ه، اآلخرين، أما أن نجدَ الداعيةَ اليوم يتكلُم الكالَم الكثير ولكن قولَ يخالف فعل

وة  ا اإلخ وروا أيه دخل اآلذان ، تص يحته ال ت ة نص ذا الداعي الم وه ذا الع فه
ا  جائر [وهن رِب الس ن ش اهم ع ذكرهم وينه اس وي ُظ الن الً يع تصوروا أن رج

  انقطعت المادة الصوتية]
من قبل اإلشراف يف  السقط واخلطأ[ مت مراجعة هذا امللف مرة واحدة وإصالح 
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